
Náměty na činnosti ve třídě MRAVENEČKŮ 

ve dnech 22.3.-26.3.2021 

Opět se budeme setkávat na stránkách naší MŠ. Situace se doposud nemění a my vám 
chceme alespoň touto cestou zpříjemnit chvíle u vás doma. 

Pokud máte chuť a možnost, začínáme! 

V uplynulých dnech jsme si vyprávěli o JARU, jak se budí a co všechno s sebou přináší. 

Určitě jste chodili na vycházky, viděli jste nové kytičky a už víte, že se těm bílým poslům jara 
říká SNĚŽENKY.  

To proto, že mnohdy musí odkrýt nejprve peřinku sněhu, aby mohly nastavit své hlavičky 
sluníčku.  První JARNÍ DEN je tady! Po ránu zpívají na zahrádkách ptáčci, hledají si místo, kde 
postaví hnízdo pro svá ptáčátka. Občas se z oblohy snese pár sněhových vloček, ale ZIMA už 

pomalu ustupuje a sluníčko svými paprsky budí přírodu, která je všude kolem nás.  

Budeme si vyprávět, „CO SE DĚJE NA ZAHRÁDCE“ 

Zajíček Ušáček si postavil domeček z krabice ( fotogalerie MŠ) , která ho nestála nic, jen 
trochu šikovnosti a chtěl se stát zahradníkem. Doma už měl ve vázičce nařezané větvičky a 
pozoroval, jako mnozí z vás, co se děje a co se změnilo. Můžete nám to vyfotit, nakreslit. 

Kamarádka Julča, housenka z pasek, měla ve skleníku z krabice od rajčat zaseto a každý den 
se chodila dívat, jak semínka vytahují hlavičky a lístečky ven z hlíny. Samozřejmě to nebylo 

jen tak. Julča zalévala rostlinky vodou a zpívala jim známou písničku…. 

„Vstávej semínko, holala, 

 bude z tebe FIALA, 

 vstávej semínko, holahej, 

 bude z tebe JITROCEL“ 

Pokud znáte, zpívejte a podívejte se na pohádku, ve které se  písnička zpívá. Možná máte i 
knížku! Nakreslete nám, pokud budete chtít něco z té pohádky! Maminky vám poradí, třeba 

i přečtou.  

 

A teď se pustíme do práce! Kdo se chce stát malým zahradníkem, může se podívat na 
fotogalerii MŠ, a je to! Připravte si prázdnou plastovou krabici…stejně by se vyhodila…třeba 

od rajčat, hroznů atd. a naplňte ji hlínou. Tu rostlinku potřebují. Poproste maminku a 
nasejte, nasaďte např. salát, hrášek, fazole, bramboru, trs pažitky…..cokoliv, co vás napadne. 



Pokud budete mít semínka nějakých kytiček, později je budete muset přesadit, aby měly 
místo do většího květináče. V malém skleníku budou v teple a pokud je budete pravidelně 

zalévat, odmění se vám a brzy na vás rostlinky vystrčí své lístečky. Můžete sadit i do 
květináče, záleží na vás. Opět nezapomeňte, foťte, nakreslete, posílejte! Budeme se radovat 

společně!!! Pokud budete chtít, uveřejníme výsledky vaší práce. Zasílejte na e-mail MŠ. 

Až zasejete nebo zasadíte, budou z vás ZAHRADNÍCI! 

K tomu máme hezké říkadlo, které nám pomáhá zapamatovat si nejen dny v týdnu… 

MALÍ ZAHRADNÍCI 

V pondělí, v pondělí, táta práci rozdělí 

v úterý, v úterý, dá nám čisté zástěry 

ve středu,ve středu už to s rýčem dovedu 

a když přijde čtvrtek, ryju jako krtek  

a když přijde pátek, už čekáme svátek 

                                                     v sobotu, v sobotu, skončíme tu lopotu 

a když přijde neděle, vstává se nám vesele! 

Malí zahradníci, kteří vám budou pomáhat s prací na zahradě, doma, si zaslouží pochvalu! 

Slovy učitele, filosofa: 

„Každý člověk je o to ušlechtilejší, oč víc si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji miluje. Láska 
k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností 
člověka.“ J.A.Komenský 

Pokud se vám podařilo společně zasít, pozorovat, starat se, ochraňovat, vrátí se vám to. 

Děti jsou zvídavé, tvárné a potřebují vaši pomoc, pochvalu i vymezení hranic. Učení prožitkem je víc, 
než jen předkládání hotových informací. Myslete na to a užívejte všech společných chvil, možnosti 
k tomu jsou.  

Těšíme se na Vás!  

S pozdravem Ludmila Dančáková 

Pokud potřebujete, neváhejte a pište, posílejte na adresu MŠ 

mspolanka@volny.cz 

nebo  

ludmila.dancakova@seznam.cz 


